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 :پروژه عنوان
به منظور كنترل انتشار ذرات معلق از  نيروگاه های  ESPطراحي مفهومي و شبيه سازی واحد نيمه صنعتي 

 فيزیكي آنها-حرارتي با لحاظ مشخصات شيمي

 های گلخانه ای از نيروگاه های حرارتي كشورطرح توسعه فناوری های كنترل انتشار آالینده های هوا و گاز  عنوان طرح:

 سند توسعه فناوری مدیریت آالینده ها در صنعت برق واحد اجرایي:

 ماه 18  برآورد مدت زمان اجرای پروژه:

 :همراه با ذكر مراحل كلي ين و تشریح پروژهتبي

ز بار دار شده و پس از عبور از يك ميدان الكتريكي مشتمل بر صفحات در سيستم رسوب دهنده هاي الكترواستاتيك ابتدا ذرات معلق موجود در جريان گا
ميدان عمودي موازي با يكديگر اين ذرات معلق بر روي اين صفحات مذكور ترسيب مي شوند. در مركز صفحات الكترود هاي شارژ كننده وجود دارند كه 

درصد بوده و منجر به كاهش غلظت ذرات در خروجي از آن به  9/99يستم ها بيش از الكتريكي بين صفحات را توليد مي كنند. راندمان جمع آوري در اين س
ايفا مي كند.   ESP%  خواهد شد. مقاومت ذرات معلق نقش مهمي در طراحي دستگاه هاي6در اكسيژن   mg/Nm3 36تاmg/Nm3   12ميزان 

 :فرآيند فيلتراسيون الكتريكي شامل مراحل زير است
 آلوده در فضاي بين الكترود هايونيزاسيون هواي  -1
 باردار كردن، مهاجرت و تجمع آالينده ها )ذرات( بر روي صفحات داراي بار مخالف -2
 بازيافت ذرات از صفحه ها )ذرات مي توانند غبار هاي خشك و يا قطرات مايع باشند( -3

ن روي صفحات به جا مي مانند. اين ذرات سپس از روي صفحات پاكسازي ( جريان مي يابد در حالي كه ذرات آالينده آESPهوا در طول فيلتر الكتريكي )
در آن ها  شده و در قسمت زيرين فيلتر الكتريكي جمع مي شوند. فيلتر هاي الكتريكي در ميان دستگاه هاي كنترل آلودگي هوا تنها تجهيزاتي هستند كه

ن هوا اثر مي گذارند. اين پديده راندمان جداسازي را به طور قابل توجهي باال برده و افت نيروي اعمالي براي جداسازي ذرات تنها به ذرات و نه به كل جريا
ذرات درون فيلتر الكتريكي با دو مكانسيم باردار مي شوند. اين دو مكانيسم ، مكانيسم برخورد الكترون و نفوذ مي . فشار را به مقدار زيادي كاهش مي دهد

ولت( ملكول هاي گاز را  100000هاي الكتريكي از يك ميدان بار كروناي منفي استفاده مي كنند. ولتاژ منفي باال )بيش از باشد. كاربردي ترين انواع فيلتر 
ه يون هاي منفي يونيزه كرده و باعث توليد الكترون هاي آزاد مي شود. الكترون ها به گازهاي الكترونگاتيو برخورد كرده و جذب آن ها مي شوند و در نتيج

اين اثر در مي كنند. يون هاي منفي توسط ميدان الكتريكي به سمت ذراتي كه مماس با خطوط ميدان قرار دارند رانده شده و ذرات را باردار مي سازند.  توليد
به طور موثري باردار مي شوند در ميكرون با مكانيسم نفوذي  2/0مورد ذرات بزرگتر از يك ميكرون بيشتر خود را نشان مي دهد. ذرات كوچكتر از حدوداً 

از فوايد استفاده از . اين مكانيسم باردار كردن ذرات ريز در نتيجه برخورد يون هاي گاز و ذرات كوچك بر اساس حركات تصادفي هر يك صورت مي گيرد
 :مي توان به موارد زير اشاره نمود ESPسيستم هاي كنترلي 

 راندمان جمع آوري باال  -
 ايينافت فشار پ -
 قابليت تصفيه گاز دودكش با دبي بسيار باال -
 قابليت عمليات در محدوده وسيعي از دماي گاز -
 جداسازي خشك مواد با ارزش يا جداسازي بخار هاي مرطوب و غبار هاي مرطوب -
 هزينه عملياتي كم به جز در موارد راندمان بسيار باال  -
 بايد همچنين. شود مشخص ساختاري ملزومات و نياز مورد الكتريكي انرژي ميزان ، صفحات آرايش نوع و ازهاند بايد الكتريكي فيلتر يك كامل طراحي در

 ذرات ويژه مقاومت الكتريكي هاي دهنده رسوب طراحي جهت مهم هاي پارامتر از. گردد تعيين ها داده ثبت و ذرات آوري جمع ، زن ضربه هاي سيستم انواع
 ذرات كه هنگامي. است آنها ويژه مقاومت ذرات ديگر مهم ويژگي ذرات اندازه توزيع و اندازه بر عالوه. باشد مي استاتيك لكتروا هاي دهنده رسوب به ورودي

 ترتيب اين به و گردند بر گاز به مجدداً قادرند شده جمع ذرات البه. شوند مي جمع صفحات روي كه رسد مي نظر به كنند مي مهاجرت صفحه يك سمت به
 دليل به ويژه مقاومت. شود مي گفته الكتريكي جريان مقابل در آن مقاومت ميزان به ذره يك ويژه مقاومت. دهند كاهش را الكتريكي فيلتر خالص راندمان

 شوند مي جدا اتذر كه هنگامي. است برخوردار اي ويژه اهميت از دارد ذرات جداسازي راندمان بر كه زيادي تاثير دليل به نيز و زياد بسيار تغييرات دامنه
 بين ولتاژ افت نتيجه در. شود مي قرار بر الكتريكي جريان و شده كامل الكتريكي مدار بار انتقال اين اثر بر. كنند مي صفحه روي خود بار تخليه به شروع

 .دهد مي روي صفحات و الكترودها
 
 
 



 :)خروجي مورد انتظار( مشخصات محصول نهایي
 ESP صنعتي نيمه مي و شبيه سازي واحدمفهو طراحي فني دانش كسب -1
 (اجرا و ساخت تفضيلي، طراحي) آتي اجرايي هاي گام براي مناسب بستر ايجاد -2
 كشور نيروگاههاي ذرات معلق از انتشار كاهش براي مناسب زمينه ايجاد -3
 خارجي و داخلي تحقيقاتي و علمي مراكز با همكاري براي مناسب زمينه ايجاد -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


